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I O klubie

Klub
1.Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej zwany dalej „klubem”, jest terenową jednostką organizacyjną Akademickiego
Związku Sportowego, zwanym dalej AZS, nie posiadającą osobowości prawnej.
2. Klub ma charakter uczelniany i działa w oparciu o regulamin uchwalony przez Zarząd
Główny AZS oraz Walne Zebranie Członków KU AZS PWSZ w Elblągu w dniu
10 listopada 2010 roku, przy zachowani zgodności ze Statutem AZS.
3.Celem KU AZS PWSZ jest:
upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki, podnoszenie sprawności fizycznej
i polepszanie stanu zdrowia społeczności akademickiej,
rozwijanie sportu wyczynowego w środowisku akademickim,
4.Klub w roku akademickim 2012/2013 realizował swoje cele przez:
organizowanie życia sportowego, rekreacji i turystyki,
uczestniczenie w imprezach i zawodach sportowych w kraju,
propagowanie różnych form sportu, rekreacji i turystyki,
współpracę z władzami Uczelni oraz jednostkami uczelni zajmującymi się
problemami kultury fizycznej,
współdziałanie z jednostkami samorządowymi, związkami sportowymi oraz
organizacjami społecznymi
Sekcje
Klub Uczelniany AZS PWSZ od 1999 roku działa w strukturach Organizacji Środowiskowej
AZS Gdańsk. W roku akademickim 2012/2013 prowadził następujące sekcje:
1/jeździecką,
2/piłki nożnej/ futsal mężczyzn,
3/piłki siatkowej kobiet,
4/piłki siatkowej mężczyzn,
5/tańca towarzyskiego,
6/turystyczną,
7/żeglarską,
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Członkowie
W roku akademickim 2012/2013 Klub Uczelniany AZS PWSZ w Elblągu

liczył 284

członków. Jest to mniejsza liczba członków niż w roku akademickim 2011/2012. Tendencja
spadkowa jest notowana w klubach akademickich całej Polski. Ten fakt tłumaczy się niżem
demograficznym, który wpływa na mniejszy nabór kandydatów na studia.

II Działalność sekcji oraz osiągnięcia sekcji sportowych
Nasz Klub, zgodnie z założeniami, w minionym roku akademickim upowszechniał kulturę
fizyczną i turystykę wśród studentów naszej uczelni, podnosząc tym samym ich sprawność
fizyczną i stan zdrowia. Zgodnie z założeniami uczestniczył w rywalizacji sportowej
w ramach sportu powszechnego wg terminarza zawodów ustalonego przez Zarząd Główny
AZS w Warszawie i Organizację Środowiskową w Gdańsku i Olsztynie.
Sekcja Piłki Nożnej i Futsalu

Futsal Mężczyzn:
II miejsce i tytuł Wicemistrza Województwa Pomorskiego w Futsalu Lat Pierwszych
– 11.11.2012 r., Gdańsk
V miejsce w Akademickich Igrzyskach Lat Pierwszych rozegranych w Lublinie,
w dniach 8-9.12.2012r.
Organizacja Mistrzostw PWSZ w Elblągu, w Futsalu 03 – 06.2013r.
udział w „Sportowych Juwenaliach Elbląskich’2013” – „Piłkarski Hit’2013”
udział w „Sportowych Turbinalich ‘2013”
współpraca z Zespołem Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – cały rok
Sekcja Piłki Siatkowej Kobiet
I miejsce – Akademickie Mistrzostwo Warmii i Mazur oraz I miejsce
w eliminacjach środowiskowych do Akademickich Mistrzostw Polski rozegranych
w Olsztynie, w dniu 23.03.2013 roku (awans do półfinału);
III miejsce w Półfinałach Akademickich Mistrzostw Polski w Piłce Siatkowej Kobiet
rozgrywanych w Warszawie, w dniach 11-14 kwietnia 2013;
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Zespół PWSZ Elbląg w składzie: Bajdan Ewa, Bąk Justyna, Białczak Eliza, Cupisz
Joanna, Czapiewska Magdalena, Gaworek Karolina, Grzywacz Agnieszka, Jabłońska
Monika, Janewicz Sylwia, Korzeniewska Iga, Mysłowska Natalia, Olszewska Beata,
Skowrońska Agnieszka, Wąsik Izabella, trener mgr Adam Jażdżyński po raz pierwszy
w historii elbląskiego sportu akademickiego awansował do Finału Akademickich
Mistrzostw Polski.
XI miejsce na XXX Akademickich Mistrzostwach Polski w Piłce Siatkowej Kobiet
rozegranych w dniach 2-5 maja 2013 r. w Lublinie,
II miejsce i tytuł Wicemistrza Polski w Akademickich Mistrzostwach Polski w Piłce
Siatkowej Kobiet w Typach Uczelni – Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe 2 –
5.05.2013r., Lublin
I miejsce w Międzyuczelnianym Turnieju Piłki Siatkowej „INTER-GRA’2013”
rozegranym w obiekcie CSB w Elblągu, w dniach 2-3 marca 2013 rok
I miejsce pary Jabłońska / Wąsik w Eliminacjach Środowiskowych Akademickich
Mistrzostw Polski w Siatkówce Plażowej, rozegranych w dniu 18.05.2013r w Starych
Jabłonkach,
I miejsce w Turnieju Piłki Siatkowej rozgrywanym podczas Sportowych Turbinaliów
13.05.2013 rok;
udział w przemarszu studentów – Turbinalia – 16.05.2013r.
Sekcja Piłki Siatkowej Mężczyzn
III miejsce w eliminacjach Organizacji Środowiskowej w Olsztynie w Piłce Siatkowej
Mężczyzn – 23.03.2013r.,
V miejsce pary Bąkowski / Chwała w Eliminacjach Środowiskowych Akademickich
Mistrzostw Polski w Siatkówce Plażowej, rozegranych w dniu 18.05.2013r w Starych
Jabłonkach,
II miejsce w IV Noworocznym Turnieju Piłki Siatkowej Mężczyzn – Elbląg ‘2013.
III miejsce w Międzyuczelnianym Turnieju Piłki Siatkowej „INTER-GRA’2013”
I miejsce w Turnieju Piłki Siatkowej Mężczyzn rozgrywanym w ramach Sportowych
„Turbinaliów”
udział w przemarszu podczas świę ta studentów – „Turbinalia” – 16.05.2013r.
współpraca z Zespołem Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – cały rok
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Sekcja jeździecka
udział w Akademickich Mistrzostwach Polski w Jeździectwie w dyscyplinie skoki
przez przeszkody rozgrywanych we Wrocławiu – para Witold Burzyński/ koń Heops
udział w XI Bałtyckim Festiwalu Nauki – 23.05.2013r.
współpraca z Zespołem Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – cały rok
udział w „Sportowych Juwenaliach Elbląskich ‘2013” oraz „Turbinaliach” – pomoc
w organizacji
Sekcja Tańca Towarzyskiego
udział w XI Bałtyckim Festiwalu Nauki – 23.05.2013r.
organizacja spotkań pod nazwą „Taneczne wariacje” adresowane do uczniów szkół
średnich w ramach współpracy z PWSZ w Elblągu – cały rok,
udział w II Gali Sportu Akademickiego 11.01.2013r. i „Turbinaliach ‘2013” .

Sekcja Turystyczna
XXVI Bielikowe Marsze na Orientację – listopad 2012
XIV Otwarte Mistrzostwa PWSZ w Elblągu w marszach na orientację w parach
25.05.2013 r.
udział w XI Bałtyckim Festiwalu Nauki – 23.05.2013r.
Sekcja Żeglarska
Sekcja realizowała swoje zadania zarówno poprzez szkolenie swoich członków z zakresu
żeglarstwa jak i udział w rejsach turystyczno – krajoznawczych po wodach Pojezierza
Iławskiego, Wielkich Jeziorach Mazurskich oraz Zalewie Wiślanym.

III

Wsparcie rozwoju członków AZS

Piłka Koszykowa
W roku akademickim 2012/2013 do członków KU AZS PWSZ dołączyła grupa studentów ,
których łączyła wspólna pasja – koszykówka. Studenci byli tak zdeterminowani udziałem
w rozgrywkach międzyuczelnianych, że trudno było odmówić im pomocy w dążeniu do
osiągnięcia celu. KU AZS PWSZ poparł wynajęcie sali na amatorów koszykówki, jak
również partycypował w kosztach wyjazdów na Akademickie Mistrzostwa Warmii i Mazur w
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Piłce Koszykowej Mężczyzn zajmując II miejsce i tytuł V-ce Mistrza Warmii i Mazur oraz
eliminacje środowiskowe do Akademickich Mistrzostw Polski. Drużyna zajęła drugie
miejsce, które nie dawało awansu do półfinału AMP.
Siłownia
Członkowie KU AZS PWSZ na preferencyjnych warunkach mogli korzystać z siłowni
w Fitness Klub "Na Wspólnej", która mieści się w Domu Studenckim Nr 2 w Elblągu przy ul.
Wspólnej 11-13. Również na preferencyjnych warunkach członkowie AZS mogli korzystać
z nauki i doskonalenia jazdy konnej w ośrodku konnym w Zastawnie k/Elbląga.

IV Ważne wydarzenia roku minionego
Konferencja Środowiska Klubów AZS,

p.n.: II Gala Sportu Akademickiego

PWSZ w Elblągu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu już po raz drugi zorganizowała Konferencję
Środowiskową Klubów AZS

pn. „ II Gala Sportu Akademickiego”. Podczas spotkania

przedstawiono osiągnięcia sportowe studentów Uczelni na Akademickich Mistrzostwach
Polski, Europy i Świata oraz Pucharach Zarządu Głównego AZS.
Oprócz członków i działaczy elbląskiego AZS-u w konferencji udział wzięli przedstawiciele
władz Elbląga, rektor Uczelni prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk, członkowie Zarządu
Głównego AZS, członkowie Środowiska Gdańskiego AZS. Gościem honorowym imprezy
była elbląska medalistka olimpijska – Helena Pilejczyk.
Podczas Gali wyróżniono studentów – sportowców osiągających najlepsze wyniki. Wśród
czołowych zawodników KU AZS PWSZ w Elblągu znaleźli się m.in. karatecy Tomasz
Kundzicz i Przemysław Studziński oraz kickboxer Adrian Durma. Pełna lista na stronie
internetowej Klubu.
Część plenarną zakończył wykład studentki Julity Reckwald dotyczący tematyki fair play
w sporcie a po nim odbył się pokaz tańców latynoamerykańskich w wykonaniu występującej
gościnnie pary tanecznej oraz studentów Sekcji Tańca Towarzyskiego.
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Międzyuczelniany Turniej Piłki Siatkowej INTER-GRA’2013
Klub Uczelniany AZS PWSZ był organizatorem pierwszego Międzyuczelnianego Turnieju
Piłki Siatkowej pod nazwą „INTER-GRA 2013”. Turniej odbył się w dniach 2 – 3 marca
2013 roku, w hali sportowej Centrum Sportowo-Biznesowego w Elblągu. Turniej
organizowany był z okazji obchodów 15-lecia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Elblągu. Do rozgrywek zaproszono akademickie zespoły siatkarskie kobiet i mężczyzn
zrzeszone w Gdańskiej Organizacji Środowiskowej Akademickiego Związku Sportowego.
Udział w zawodach wezieły zespoły : Politechniki Gdańskiej, Akademii Wychowania
Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Akademii Morskiej w Gdyni, Gdańskiego Uniwersytetu
Medycznego oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

w Elblągu.

Miłym akcentem Turnieju było zwycięstwo drużyny żeńskiej PWSZ Elbląg.
Powołanie sekcji narciarskiej
W marcu b.r. została powołana Sekcja Narciarska, która rozpocznie swoją działalność
w październiku 2013 roku. Sekcja ma charakter rekreacyjny a jej celem będzie prowadzenie
nauki i doskonalenia jazdy na nartach na obiekcie stacji „Góra Chrobrego” oraz organizacja
wypoczynku zimowego w górach, na nartach dla członków sekcji i Klubu.Opikunami sekcji
są instruktorzy narciarstwa: mgr Tomasz Szuszkiewicz i mgr Tomasz Bartnicki.
Sekcja żeglarska w nowej odsłonie
Sekcja Żeglarska w roku akademickim 2012/2013 zmieniła kierownictwo. Od marca 2013
roku sekcję prowadzą mgr Tomasz Szuszkiewicz i mgr Tomasz Bartnicki.
Obaj Koledzy przedstawili bardzo ciekawy i atrakcyjny program działania oraz nowe
możliwości bazowe i sprzętowe. Do dyspozycji członków naszego Klubu mamy dwa jachty
i mnóstwo pomysłów do realizacji.

V

Promocja poprzez sport
Współpraca z elbląskimi szkołami ponadgimnazjalnymi

W ramach działań promujących elbląską Państwowa Wyższą Szkołę Zawodową
w środowisku lokalnym, KU AZS PWSZ realizował przedsięwzięcia o charakterze
sportowym. W ramach tych przedsięwzięć był organizatorem turniejów, zawodów, projektów
sportowych do udziału, których zaprosił elbląskie szkoły ponadgimnazjalne. Od szeregu lat
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w realizacji tego typu przedsięwzięć współpracował z I liceum Ogólnokształcącym
i Zespołem Szkół Ekonomicznych w Elblągu. W tym roku zaprosił do współpracy szkołę
z Pasłęka. Młodzież wzięła udział w licznych, bardzo ciekawych i udanych imprezach. Były
to akademickie turnieje w piłkę nożną i siatkową – przeprowadzone przez sekcje piłki nożnej
i siatkowej, piłkę koszykową oraz

imprezy sportowo – rekreacyjno – turystyczne

przygotowane przez sekcje: jeździecką, turystyczną i tańca towarzyskiego.
W minionym roku akademickim bardzo dobrze układała nam się współpraca
z Centrum Spotkań Europejskich „Światowid”, Centrum Sportowo – Biznesowym oraz
Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w zakresie m.in.: nieodpłatnego wynajmu obiektów
sportowych na imprezy sportowe, zabezpieczenia technicznego, pomocy osobowej
i sprzętowej na tych obiektach podczas imprez.
XI Bałtycki Festiwal Nauki
Bałtycki Festiwal Nauki to coroczna impreza, w której z powodzeniem bierze udział Klub
Uczelniany. W roku akademickim 2012/2013 przygotował kompleksowe stoiska z zakresu
nauk kultury fizycznej i turystyki pod nazwami „W zdrowym ciele zdrowy duch”, „Warsztaty
turystyczne”. Stoiska były prowadzone w formie warsztatów prowokujących do aktywności
fizycznej dzieci i młodzież. Przemyślany dobór form ruchu, przyrządów i przyborów do jego
realizacji zapewnił szeroką bazę kompetencji fizycznych

a także wiedzy dotyczącej

aktywności fizycznej, zdrowia i sprawność fizycznej. Jak co roku przygotowane przez nas
stoiska cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem.
Sportowe Juwenalia Elbląskie ‘2013 i Turbinalia
W 2013 roku, w związku z 15 Leciem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu
Juwenalia, a co za tym idzie XII

Sportowe Juwenalia zmieniły nazwę na

„Turbinalia”/”Sportowe Turbinalia”. Nazwa nawiązuje do tradycji elbląskiego przemysłu
maszynowego oraz do korzeni PWSZ w Elblągu związanych z elbląskim Oddziałem
Politechniki Gdańskiej.
W ramach obchodów „Sportowy Juwenaliów Elbląskich”, którego honorowym patronem jest
Prezydenta Mista Elbląg, KU AZS PWSZ po raz trzeci zorganizował i przeprowadził
turniej piłki nożnej pod nazwą „Piłkarski Hit’2013”. W turnieju wzięli udział z pracownicy
elbląskiego samorządu/ służb mundurowych, elbląskich uczelni, mediów oraz przedstawicieli
biznesu. Tak samo jak w latach ubiegłych impreza była bardzo udana.
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„Sportowe Turbinalia” PWSZ trwały dwa dni, t.j. od 13 do 14 maja 2013 roku. W b.r. odbyły
się pod znakiem turniejów i przeszły do historii jako bardzo udane. Udział w nich wzięły
zespoły z Olsztyna, Pasłęka, elbląskich szkół ponadgimnazjalnych, przedstawicieli Urzędu
Miejskiego w Elblągu, elbląskich uczelni, mediów i menadżerów. Gościem specjalnym był
hiszpański uczestnik uczelnianego programu Erasmus - Mario Tornero Ibanez - koszykarz.
Relacje i fotorelacje z działalności naszego klubu na stronie www.pwsz.elblag.pl
Udział członków KU AZS PWSZ w innych strukturach
Elbląska Rada Sportu działająca przy prezydencie miasta Elbląg – Prezes Klubu
Uczelnianego AZS PWSZ w Elblągu mgr Henryka Szumna aktywnie i konstruktywnie
uczestniczy w posiedzeniach Elbląskiej Rady Sportu, którego jest członkiem od 2011
roku. Swoją wiedzą i doświadczeniem wspierała rozwój elbląskiego wychowania fizycznego
i sportu, inicjując projekty mające na celu poprawę działania sportu zarówno pod względem
proceduralnym jak i formalnym.
Zarząd Organizacji Środowiskowej AZS w Gdańsku – mgr Henryka Szumna i Adrian
Skoczylas są członkami Zarządu Organizacji Środowiskowej w Gdańsku.

VI

Udział elbląskiej PWSZ w akademickich Igrzyskach i Mistrzostwach
Polski
1. Zdobyte miejsca i medale

Futsal Mężczyzn
II miejsce i tytuł Wicemistrza Województwa Pomorskiego w Futsalu Lat Pierwszych,
11.11.2012 rok, Gdańsk – medal srebrny
V miejsce w Akademickich Igrzyskach Lat Pierwszych rozegranych w Lublinie,
w dniach 8-9.12.2012r.
III miejsce w Akademickich Mistrzostwach Warmii i Mazur - 13.01.2013r.
Piłka Siatkowa Kobiet
I miejsce – Akademickie Mistrzostwo Warmii i Mazur oraz I miejsce
w eliminacjach środowiskowych do Akademickich Mistrzostw Polski rozegranych
w Olsztynie, w dniu 23.03.2013 roku (awans do półfinału); medal złoty
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XI miejsce na XXX Akademickich Mistrzostwach Polski w Piłce Siatkowej Kobiet
rozegranych w dniach 2-5 maja 2013 r. we Wrocławiu
II miejsce i tytuł Wicemistrza Polski w Akademickich Mistrzostwach Polski w Piłce
Siatkowej Kobiet w Typach Uczelni – Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe
– 2-3.05.2013r., Wrocław – medal srebrny
I miejsce w Międzyuczelnianym Turnieju Piłki Siatkowej „INTER-GRA’2013”
rozegranym w obiekcie CSB w Elblągu, w dniach 2-3 marca 2013 rok; medal złoty
Siatkówka Plażowa Kobiet
I miejsce w eliminacjach środowiskowych do AMP, 18.05.2013r., Stare Jabonki;
awans do półfinału
2. Klasyfikacja w latach 2008 – 2013
klasyfikacja generalna – 125 m-ce

2008/2009

klasyfikacja w typach uczelni (Wyższe Szkoły Zawodowe) – 22 m-ce
generalna – 105 m-ce

2009/2010

w typach – 15 m-ce
klasyfikacja generalna – 88 m-ce

2010/2011

klasyfikacja w typach uczelni – 11 m-ce
2011/2012

klasyfikacja generalna – 94 m-ce
klasyfikacja w typach uczelni – 14 m-ce

2012/2013

klasyfikacja generalna – 100 m-ce
klasyfikacja w typach uczelni – na dzień sprawozdania – nieznana

VII Podsumowanie
Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w

Elblągu jest bardzo dobrze postrzegany przez Władze Miasta Elbląga,

elbląskie instytucje kultury fizycznej, organizacje pozarządowe. Mamy bardzo dobrą opinię
zarówno w Organizacji Środowiskowej Gdańsk, Organizacji Środowiskowej AZS woj.
Warmińsko – Mazurskiego jak i w Zarządzie Głównym AZS w Warszawie. Na dobrą opinię
pracujemy wytrwale i systematycznie. Pomagają nam w tym Władze Naszej Uczelni. Przez
czternaście lat istnienia Klubu w strukturach PWSZ w Elblągu, Władze potwierdzały tezę, że
sport jest domeną uczelni. To dzięki wieloletniemu wsparciu merytorycznemu i finansowemu
udzielanemu Klubowi przez Władze Uczelni możemy promować i rozwijać sport akademicki.
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Dużym wsparciem, doświadczeniem i wiedzą służy Rektor PWSZ w Elblągu prof. dr hab.
inż. Zbigniew Walczyk – inicjator powstania Klubu Uczelnianego AZS, propagator sportu
akademickiego.
Nie bez znaczenia jest również zaangażowanie działaczy i sympatyków klubu, prezesa,
zarządu, członków, sportowców oraz trenerów a zarazem opiekunów sekcji, którym dobro
sportu akademickiego oraz kreowanie jak najlepszego wizerunku naszej uczelni poprzez sport
nie jest obojętne. Podziękowania dla kol. Katarzyny Łukaszewskiej, kol. Adam
Jażdżyńskiego, kol. Remigiusza Podhorodeckiego, kol. Janusza Światkowskiego a także kol.
Henryki Szumnej. Ich wiedza, zaangażowanie, wyczucie, umiejętność tworzenia przyjaznej
atmosfery przyciągają nowych, wartościowych członków do sekcji, które aktywnie działają
na rzecz środowiska akademickiego i elbląskiej społeczności.
Za nami kolejny rok upowszechniania kultury fizycznej i turystyki, podnoszenia sprawności
fizycznej i polepszania stanu zdrowia społeczności akademickiej. Następny rok akademicki
niesie ze sobą nowe wyzwania dla Klubu. To m.in. udział w programach krajowych
i międzynarodowych, wyłonienie wolontariuszy współpracujących przy tworzeniu projektów
dofinansowywanych ze środków zarówno krajowych jak i unijnych wspierających działalność
sportową klubu. Wszystko to, po to by wzbogacić ofertę sportowo – rekreacyjną

dla

studentów PWSZ w Elblągu oraz współtworzyć wizerunek nowoczesnej uczelni, dla której
sport jest ważną rolą w procesie wychowania zdrowego młodego pokolenia.

Elbląg, dn. 31 sierpnia 2013 rok

Opracowanie:
Zarząd Klubu Uczelnianego
AZS PWSZ w Elblągu
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